
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
2 8. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 20.2.2019

261/8/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 8. schůze rady města ze dne 20. 2. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 8. schůze rady města ze dne 20. 2. 2019 PhDr. Marii Ripperovou a Stanislava Kratochvíla.

262/8/RM/2019 Schválení programu 8. schůze rady města konané dne 20. 2. 2019

1. Rada města schvaluje
program 8. schůze rady města ze dne 20. 2. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 8. schůze rady města ze dne 20. 2. 2019
3. Schválení programu 8. schůze rady města ze dne 20. 2. 2019
4. Připomínky k zápisu ze 7. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 2756/1, obec 

a k. ú. Velké Meziříčí
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 

pozemků města pare. č. 97/2, pare. č. 89, pare. č, 90/3 v k. ú. Lhotky u Velkého 
Meziříčí

7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemku města pare. č. 2742, k. ú. Velké Meziříčí

8. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - třístranná smlouva - parc.č. 2774, 
pare. č. 1633/1, k. ú. Velké Meziříčí

9. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem s omezujícími podmínkami - pozemek pare. č 1050/7, k. ú.
Velké Meziříčí

10. Návrh na směnu části pozemku pare. č. 2023/1 a pozemků pare. č. 280/235 a 
pare. č. 2023/2 za pozemky pare. č, 280/241, pare. č. 2002/2 a pare. i. 2025, k. 
ú. Olší nad Oslavou

11. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
12. Zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků v k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí a 

Dolní Radslavice - hřiště
13. Návrh na uzavření dodatku č. 2 o změně nájemní smiouvy na užívání částí 

pozemku pare. č. 2887/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí
14. Výprosa části pozemku pare. č. 703/1 a části pozemku pare. č. 2832/2, obec a 

k. ú. Velké Meziříčí
15. Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2019 pouťovými atrakcemi a pronájem 

části náměstí
16. Změna nájemní smlouvy na vinárnu na Obecníku
17. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové 2001,

Velké Meziříčí.
18. Odůvodnění minusového stavu celkového hospodářského výsledku - SSM VM.
19. Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města
20. Velkomeziříčsko-sazebník inzerce a titulní strana
21. Návrh na vyřazení a odprodej techniky
22. Žádost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019"
23. Příkazní smlouva s AK JUDr. Ladislava Lebedová
24. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
25. Termíny řemeslných trhů v roce 2019
26. Rozpočtové opatření - dar Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina
27. Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč
28. Rozpočtové opatření - dar na fotbalový turnaj Abraham Cup
29. Rozpočtové opatření - dar Centru Kociánka __ ___________________
30. Dohoda o budoucí smluvní úpravě závazků s
31. Dohoda o započtení pohledávek se spol. Obecník s.r.o.



32. Zápis dětí do základních škol
33. Udělení souhlasu k pronájmu kavárny JUPITER firmě JANED partner s.r.o.
34. Blokové čištění 2019
35. Různé
36. Závěr

263/8/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 2756/1, obec a k. 
ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s., se 
sídlem Olšanská 2681/3, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IC 04084063, k tíži pozemku města pare. č. 2756/1, obec a k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického 
plánu č. 5004*307/2018. Právo služebnosti bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 
192 Kč plus aktuální výše DPH.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Termín: 29.3.2019

264/8/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemků města pare. č. 97/2, pare. č. 89, pare. č. 90/3 v k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města: pare. č. 97/2, pare. 
č. 89, pare. č. 90/3, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy * zemní kabel NN,
2 pojistkové skříně a uzemnění za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné 
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence 
stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 29.3.2019

265/8/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemku města pare. č. 2742, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 2742, k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN a pojistková skříň za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu a právem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč 
plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 29.3.2019

266/8/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - třístranná smlouva - parc.č. 2774, pare. 
č. 1633/1, k. ú. Velké Meziříčí



I. Rada města schvaluje
návrh třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinným městem Velké Meziříčí, oprávněným 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96,

dnnU s právem uložení plynovodní přípojky do pozemků povinného parc.č. 2774 a pare. č. 1633/1, k. 
ú. Velké Meziříčí, s právem zřízení a provozování plynárenského zařízení, právem vstupovat a vjíždět na 
služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení. Věcné břemeno se zřizuje na dobu provozování plynárenského zařízení za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,-Kč plus platná sazba DPH, tj. v celkové výši 12.100,- Kč, s povinností úhrady při podpisu 
smlouvy před vkladem práva do katastru nemovitostí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení,

Termín: 29.3.2019

267/8/RM/2019 Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem s omezujícími podmínkami - pozemek pare. č. 1050/7, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. j. UZSVM/BZR/104/2019v-BZRM, a to k pozemku pare. č. 1050/7, ostatní plocha, jiná plocha v 
obci a k. ú. Velké Meziříčí, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velké 
Meziříčí, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Cl. IV. smlouvy.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravit materiál do zastupitelstva

města

Termín: 29.3.2019

268/8/RM/2019 Návrh na směnu části pozemku pare. č. 2023/1 a pozemků pare. č. 280/235 a pare. 
č. 2023/2 za pozemky pare. č. 280/241, pare. č. 2002/2 a pare. č. 2025, k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 725 m2 z pozemku pare. č. 2023/1 (dle GP nová pare. č. 2023/5), 
pozemku pare. č. 280/235 o výměře 426 m2a pozemku pare. č. 2023/2 o výměře 3.244 m2 ve vlastnictví 
města za pozemky pare. č. 280/241 o výměře 3.338 m2, pare. č. 2002/2 o výměře 291 m2 a pare. č. 2025 o 

1467 m2 v§e k 6. Olší nad Oslavou a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků s

pozemků.
II. Rada města ukládá

(každý spoluvlastnický podíl ve výši 1/2). Směna bude bez doplatku rozdílu cen

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města, zveřejnit záměr směny a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 30.4.2019 * I. * I.

269/8/RM/2019 Návrh na směnu pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 54 m2 z pozemku pare. č. 140/5 (dle GP nová pare. č. 140/7) a části o 
výměře 215 m2 z pozemku pare. č. 892/1 (dle GP díl "d"), k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí ve vlastnictví města 
Velké Meziříčí za část o výměře 84 m2 z pozemku pare. č. 140/2 (dle GP díl "f") a části o výměře 7 m2 z pozemku 
pare. č. 140/2 (dle GP nová pare. č. 140/9), k^ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit směnu předmětných částí pozemků s

Mi- Směna bude s doplatkem 33.250 Kč ve prospěch města.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské



1.1. sdělit usnesení rady města, zveřejnit záměr směny a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 31.5.2019

270/8/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků v k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí a Dolní 
Radslavice - hřiště

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky na část o výměře cca 2.200 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 129/2 a část o výměře cca
II. 800 m2 z pozemku pare. č. 134/14 a pozemku pare. č. st. 136, vše k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí. Po 
uplynutí zákonné Ihfity ke zveřejnění budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky na část o výměře cca 50 m2 z pozemku pare. č. 56/7, k. ú. Dolní Radslavice. Po 
uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
III. Rada města ruší
usnesení rady města č. 2320/66/RM/2017 ze dne 6.9.2017 na uzavření smluv o výpůjčkách.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města

Termín: 30.4.2019

271/8/RM/2019 Návrh na uzavření dodatku č. 2 o změně nájemní smlouvy na užívání části pozemku 
pare. č. 2887/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 o změně nájemní smlouvy ze dne 15.3.2000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.4.2018 na 
část o výměře 147 m2 z pozemku pare. č. 2887/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem zahrádkářského využiti, 
^avřené^^^^^^jmafele^^ěstern Velké Meziříčí a

smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

v ostatním zůstane

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu dodatek nájemní smlouvy

Termín: 30.4.2019

272/8/RM/2019 Výprosa části pozemku pare. č. 703/1 a části pozemku pare. č. 2832/2, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
výprosu části o výměře 350 m2 z pozemků pare. č. 703/1 a pare, č. 2832/2, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ulice U 
Světlé mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a výprosníkem

Smlouva bude uzavřena na neurčenou dobu, platnost a účinnost smlouvy ode dne podpisu.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu o výprose k podpisu

Termín: 30.4.2019

273/8/RM/2019 Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2019 pouťovými atrakcemi a pronájem 
části náměstí

I. Rada města schvaluje
obsazení městské pouti ve dnech 13. -16. června 2019 panem Františkem Hubeným,

Podmínky nájmu jsou následující:

• nájemné činí 170.000 Kč,



• naváženi atrakcí do vymezeného prostoru je umožněno pouze ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 0:00 
hod. do 5:00 hod. Začátek provozování atrakcí bude v pátek 14. 6. 2019 od 13:00 hod. 
Vyklizení náměstí a odjezd vozidel z náměstí do pondělí 17. 6. 2019 do 6:00 hod. pod pokutou 
za nedodržení času vyklizení 5.000 Kč za každou započatou hodinu,

• nájemce je povinen složit pronajímateli v pátek 14. 6. 2019 do 9:00 hod. částku ve výši 85.000 
Kč, ze které v případě nesplnění podmínky počtu atrakcí bude odečtena pokuta 10.000 Kč, 
popř. jiné pokuty stanovené v těchto podmínkách konání pouti,

• nájemce je povinen doplatit pronajímateli v pondělí 17. 6. 2019 rozdíl mezi částkou 170.000 Kč 
a částkou 85.000 Kč poníženou o případnou pokutu,

• nájemce je dále povinen poslechnout pokyny městské policie a zástupců městského úřadu,
• nájemce je povinen nepouštět reprodukovanou hudbu v době konání svateb na městském 

úřadě i v kostele a v době konání bohoslužeb pod pokutou 10.000 Kč. Časy budou upřesněny 
ve smlouvě dle skutečného stavu. Nájemce je povinen dodržovat noční klid pod pokutou 
10.000 Kč. Od 22:00 hod. do 23:00 hod. mohou být atrakce v provozu pouze bez zvukového 
doprovodu,

• v případě, že se v termínu konání poutě nájemce s atrakcemi nedostaví a nebude je 
provozovat, zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč,

• nájemce odpovídá za bezpečnost a provoz atrakcí a je povinen předložit pronajímateli platné 
revize a certifikáty,

• parkování vozidel si nájemce zajistí sám na své náklady,
• odběr el. energie, popř. dalších služeb sí zajistí a uhradí nájemce,
• ve smlouvě budou uvedeny jednotlivé druhy atrakcí a vstupné na jednotlivé atrakce.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zaslat písemné usnesení rady města žadateli

Termín: 29.3.2019

2. Havránkové Renatě
2.1. připravit k podpisu návrh nájemní smlouvy

Termín: 31.5.2019

274/8/RM/2019 Změna nájemní smlouvy na vinárnu na Obecníku

I. Rada města schvaluje ___________________________
uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 6.12.2018 s jako
podnikající fyzickou osobou se sídlem Náměstí 84/8, 594 01 Veiké Meziříčí na nebytové prostory umístěné v 
l.PP budovy Obecník na adrese Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, kterým dojde ke změně poměru výměr 
takto:

• vinárna o výměře 60,1 mI. I. 2, nájemné ve výši 950,- Kč/m2/rok
* technické zázemí o výměře 24,7 m2, nájemné ve výši 450,- Kč/m2/rok.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit dodatek k nájemní smlouvě s

Termín: 31.3.2019

275/8/RM/2019 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové 2001, Velké 
Meziříčí.

I. Rada města souhlasí
ím bytu MU v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí I

uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s obnovou. 
Náhradník:

nájemného 40,-Kč/m2/měsíc.
1), a s



II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu BBB v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí.

Termín: 29.11.2019

276/8/RM/2019 Odůvodnění minusového stavu celkového hospodářského výsledku - Sociální služby 
města VM

I. Rada města nařizuje
jako zřizovatel PO odvod ve výši 280 tis. Kč z Investičního fondu Sociálních služeb města Velké Meziříčí do 
rozpočtu Města Velké Meziříčí, který bude použit na krytí ztráty z hospodaření v roce 2018.
II. Rada města doporučuje
ZM (26.3.2019) zvýšit příspěvek na provoz SSM VM ve výši 280 tis. Kč.
Zdroj: 280 tis. Kč - nařízený odvod Investičního fondu SSM VM ve výši 280 tis. Kč.

277/8/RM/2019 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města

278/8/RM/2019 Velkomeziříčsko-sazebník inzerce a titulní strana

I. Rada města schvaluje
ceník inzerce Velkomeziříčska dle návrhu.
II. Rada města schvaluje
grafickou podobu titulní strany Velkomeziříčska od 1.4.2019 dle návrhu.

279/8/RM/2019 Návrh na vyřazení a odprodej techniky 

I. Rada města schvaluje
vyřazení a odprodej výpočetní techniky, pokud o tuto členové Zastupitelstva města projeví zájem, 
PhDr. Marie Ripperová, Notebook Lenovo, inventární číslo 16729 za cenu 1800,-- Kč.
Mgr. Pavla Kamanová, Notebook Lenovo, inventární číslo 16728 za cenu 1800,- Kč.
Stanislav Kratochvíl, Notebook Lenovo, inventární číslo 16727 za cenu 1800,- Kč.
RNDr. Petr Vrána, Notebook Lenovo, inventární číslo 16726 za cenu 1800,- Kč.
MUDr. Jiří Kaše, Notebook Lenovo, inventární číslo 16725 za cenu 1800,- Kč.
Mgr. Pavel Blažek, Notebook Lenovo, inventární číslo 16724 za cenu 1800,-- Kč.
Ing. Vincenc Záviška, NTB Lenovo 6885-DMG, inventární číslo 15861 za cenu 2380,— Kč.
Miroslav Jágrik, NTB Lenovo 6885-DMG, inventární číslo 15860 za cenu 2380,- Kč.
MUDr. Libor Beneš, NTB Lenovo 6885-DMG, inventární číslo 15863 za cenu 2380,- Kč.

280/8/RM/2019 Žádost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019"

I. Rada města souhlasí

s předložení žádosti o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 
pro JPO III Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi
1.1.

zpracovat žádost "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019" a předložit ji příslušnému orgánu.
Termín: 31.3.2019 I. I.

281/8/RM/2019 Příkazní smlouva s AK JUDr. Ladislava Lebedová

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s Advokátní kanceláří JUDr. Ladislava Lebedová dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
II. Rada města ukládá



1. Mgr. Michalu Cichému
1.1. připravit příkazní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení k podpisu starosty.

Termín: 28.2.2019

282/8/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města 

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci lednu a únoru 2019 do rozpočtu 
města - viz příloha
H. Rada města ukládá

I. Kateřině Čejkové
1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 28.2.2019

283/8/RM/2019 Termíny řemeslných trhů v roce 2019 

I. Rada města schvaluje
navržené termíny, skladbu sortimentu a umístění stánků při prodejních trzích ve dnech 15.5.2019, 16.6.2019 a 
10.12.2019.

284/8/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3533 poskytnutí daru příjemci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, 
příspěvková organizace se sídlem Vrchlického 61, 586 01 Jihlava, IČ: 473 66 630 jako finanční příspěvek na 
pořádání 7. ročníku oblastní konference na téma "Kazuistiky přednemocniční neodkladné péče" pořádané dne 
17. 4. 2019
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. uzavřít darovací smlouvu.

Termín: 31.3.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 28.2.2019

285/8/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3522 poskytnutí daru příjemci Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace se sídlem
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČ: 00839396 jako finanční příspěvek na zakoupení nových 
zdravotnických přístrojů a zdravotnického vybavení v roce 2019
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 31.3.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 28,2.2019



286/8/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na fotbalový turnaj Abraham Cup

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daruRozdělení:
na pořádání 10. ročníku mezinárodního turnaje Abraham Cup dne 23.3.2019

II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 15.3.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 28.2.2019

287/8/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar Centru Kociánka

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis.vKč - § 4357 poskytnutí daru příjemci Centrum Kociánka, se sídlem Kociánka 93/2, 612 00 Brno 
- Královo Pole, IČ: 00093378 na pořádání 19. Charitativního plesu Centra Kociánka, pracoviště Březejc, 
konaného dne 1.3.2019 v JC Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 28.2.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 28.2.2019

288/8/RM/2019 Dohoda o budoucí smluvní úpravě závazků s

I. Rada města schvaluje ______________
uzavření dohody o budoucí smluvní úpravě závazků s ÉĚĚíěěěĚĚĚĚ^ŠĚŠĚĚM dle znění přílohy tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje
starostu města k podpisu dohody dle bodu I. tohoto usnesení.

289/8/RM/2019 Dohoda o započtení pohledávek se spol. Obecník s.r.o.

I. Rada města schvaluje
řiloženou Dohodu o započtení pohledávek se spol. Obecník s.r.o., IČ 02236494,

II. Rada města ukládá

1. Alena Halasová
1.1. připravit dohodu o započtení pohledávek se spol. Obecník s.r.o. k podpisu.

Termín: 28.2.2019

291/8/RM/2019 Udělení souhlasu k pronájmu kavárny Jupiter firmě JANED partner s.r.o.

I. Rada města v působností valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí



souhlasí s pronájmem kavárny v JUPITER dubu s.r.o. Veiké Meziříčí firmě JANED partner s.r.o., Pohránovská
294, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, IČ: 07459408, zastoupené jednatelem panem Janem Šimáčkem. Pronájem
kavárny bude ukončen okamžitě s nástupem podnájemce do restaurace JUPITER dubu s.r.o. Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
LI. informovat radu města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub s.r.o. Veiké Meziříčí o 

termínu otevření kavárny.
Termín: 15.3.2019

2. Mgr. Milanu Dufkovi
2.1. předložit radě města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí nájemní 

smlouvu uzavřenou na pronájem kavárny JUPITER dub, srn.o. Velké Meziříčí s firmou JANED partner 
s.r.o., Pohránovská 294, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, IČ: 07459408

Termín: 15.3.2019

3. Mgr. Milanu Dufkovi
3.1. předložit radě města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub s.r.o. VM účetní závěrku 

společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí za rok 2018 na radu města 13. 3. 2019

Termín: 13.3.2019

292/8/RM/2019 Blokové čištění 2019

I. Rada města schvaluje
Harmonogram blokového čištění na jaře 2019


